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Telefon: 907 30 842 � E-post: kari.marie.mandelid@vkst.no � www.vkst.no  
Om meg  

Jeg er en erfaren regnskapsfører som er allsidig i forhold til ulike oppgaver innen regnskap og økonomi. Har 
gode analytiske evner, er strukturert og målrettet. Arbeider gjerne selvstendig, men har også gode 
samarbeidsevner.  

Arbeidserfaring 

VKST AS – Senior Regnskapskonsulent   2019 –  
VKST er et økonomihus som tilbyr helhetlige økonomitjenester som dekker behovet for en økonomistab i en 
bedrift, alt fra postmottak til økonomisjef. Som regnskapskonsulent i VKST AS jobber jeg med bl.a. 
implementering av nye kunder, bokføring, avstemminger og årsregnskap. 

MK Norway Reklamebyrå AS – Økonomiansvarlig   2013 - 2019 
- Drifts- og finansregnskap 

- Lønn 

- Avstemming og analysering 

- Regnskapsrapportering og budsjettering 

Bergen Telesystemer AS + Telekiosken - Regnskapsansvarlig  2008-2012 
- Drifts- og finansregnskap for 3 selskaper 

- Lønn -timelønn og fastlønn 

- Avstemming, analysering, regnskapsrapportering 

- Utvikling og effektivisering av økonomiske rutiner 

- Oppfølging av 9 telekiosker vedrørende kasseoppgjør og varetelling 

- Personalansvar for 2 medarbeidere 

Augustin Hotel AS - Økonomisjef   2005-2007 
- Løpende regnskapsføring, lønn -timelønn og fastlønn 

- Avstemming, analysering, regnskapsrapportering 

- Deltakelse i og initiativ til innføring av nye økonomiske styringssystemer 

- Personalansvar for 1 medarbeider 

- Årsoppgjør og selvangivelser for alle 4 selskapene innen konsernet 



 

 

 

Ogilvy & Mather AS - Økonomisjef   1994-2004 
- Prosjekt-/lønns-/drifts-/finansregnskap, avstemming 

- Rapportering og budsjettering -norsk og utenlandsk 

- Årsoppgjør og selvangivelser for alle 6 selskapene innen konsernet 

    

 Utdannelse 

Norges Handelshøyskole    2004 
Fag: Personalledelse og kompetanseutvikling 

Bedriftsøkonomisk Institutt   1984-1986 
Bedriftsøkonomstudiet 

Universitetet i Bergen   1983 
Forberedende, ex. Phil. 

      

 Nøkkelkompetanse  

- Økonomistyring 
- Regnskapsrapportering 
- Bokføring og lønn 

IT-kompetanse 

- Microsoft Navision 
- Visma Business 

- Uni Micro  

- Maestro årsoppgjør 

- Akelius skatt 

- Huldt & Lillevik lønn 

- MS Office (Excel, Word) 

- Xledger 

 



 

 

 

Språk 

- Norsk:   Morsmål 

- Engelsk:  God, skriftlig og muntlig 

- Tysk:   Noe kunnskap, skriftlig og muntlig 

 


